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Annwyl Russell, 
 
Rwy'n ysgrifennu atoch ynghylch cam gweithredu o sesiwn 'Mynediad at Fancio' Pwyllgor yr 
Economi, Seilwaith a Sgiliau, a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf. Mae'r cam gweithredu hwn yn 
ymwneud â'r rhesymau dros gau'r Gronfa Datblygu Swyddfeydd Post a'r Gronfa 
Arallgyfeirio Swyddfeydd Post. Rwy'n ymateb gan fod materion yn ymwneud â Swyddfa'r 
Post yn rhan o'm mhortffolio i.  
 
Yn gyntaf, hoffwn atgoffa'r Pwyllgor nad yw materion yn ymwneud â Swyddfa'r Post wedi'u 
datganoli. Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am ariannu swyddfeydd post. Mae Llywodraeth y 
DU yn darparu cymhorthdal ar gyfer rhwydwaith y swyddfeydd post.  Ym mis Rhagfyr 2017, 
cyhoeddodd y byddai £370 miliwn yn cael ei roi i gefnogi rhwydwaith hwn rhwng 2018 a 
2021. Caiff £160 miliwn o'r arian hwn ei ddefnyddio i ddiogelu swyddfeydd post cymunedol 
'siop olaf yn y pentref'. Mae'r £210 miliwn sy'n weddill yn cael ei fuddsoddi er mwyn parhau i 
foderneiddio'r rhwydwaith.  
 
Yn y gorffennol, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymorth i swyddfeydd post lleol am ein 
bod yn cydnabod eu gwerth cymdeithasol i'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. 
Rydym yn dal i gydnabod bod swyddfeydd post lleol yn cynnig ystod o wasanaethau sy'n 
bwysig i gymunedau, megis mynediad at wasanaethau bancio sylfaenol a'r cyfle i wirio 
balans cyfrifon banc, tynnu arian parod am ddim a thalu i mewn arian parod neu sieciau. 
Rydym hefyd yn cydnabod na all swyddfeydd post lleol gymryd lle banciau lleol. Er 
enghraifft, ni all staff swyddfeydd post roi cyngor i gwsmeriaid ar sut i reoli eu cyfrifon banc.  
 
Roedd y Gronfa Datblygu Swyddfeydd Post ar waith rhwng 2002 a 2005. Ei nod oedd 
ariannu'r swyddfeydd post lleol sy'n gwasanaethu'r 125 o gymunedau mwyaf ynysig a'r 125 
o gymunedau mwyaf difreintiedig, fel y nodwyd gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
ar y pryd. Gwnaeth y Gronfa Ddatblygu roi grantiau cyfalaf o hyd at £50,000 i 99 o 
swyddfeydd post. Y cyfanswm a ddyfarnwyd o dan y Gronfa oedd £4.2 miliwn. 
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Ym mis Ionawr 2009, yn dilyn ymrwymiad yn 'Cymru'n Un' i ailagor y Gronfa Datblygu 
Swyddfeydd Post, sefydlwyd y Gronfa Arallgyfeirio Swyddfeydd Post.  Gwnaeth y Gronfa 
Arallgyfeirio roi grantiau cyfalaf ar ddwy lefel; grantiau bach o hyd at £5,000 a grantiau mwy 
o faint o hyd at £25,000. Roedd y grantiau'n gallu cael eu defnyddio i wella ochr fanwerthu 
busnes gweithredwr y swyddfa bost. Nid oedd modd defnyddio'r grantiau i wella unrhyw 
elfen o fusnes y swyddfa bost a oedd eisoes yn rhan o gymhorthdal Llywodraeth y DU ar 
gyfer y rhwydwaith. Caewyd y Gronfa Arallgyfeirio i ymgeiswyr newydd ym mis Tachwedd 
2013. Cyhoeddwyd y dyfarniadau olaf ym mis Mai 2014 a chafodd y taliadau olaf eu 
gwneud ym mis Mawrth 2015. Darparodd y Gronfa grantiau gwerth £6.66 miliwn i 442 o 
swyddfeydd post ar draws Cymru. 
 
Cafodd y Gronfa ei chau am sawl rheswm. Roedd ansawdd y ceisiadau'n gostwng. Roedd 
mwy a mwy o geisiadau'n dod i law gan swyddfeydd post a oedd eisoes wedi elwa ar y 
Gronfa, ac roedd Llywodraeth y DU wedi cyflwyno ei hagenda foderneiddio a oedd yn 
cynnwys cyllid cyfalaf ar gyfer gwella swyddfeydd post ar draws y DU.  
 
Fe wnaeth Jeff Cuthbert AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar y pryd, gwrdd â 
chynrychiolwyr o Post Office Limited (POL) a Ffederasiwn Cenedlaethol yr Is-bostfeistri yng 
Nghymru ym mis Gorffennaf 2014.   Yn y cyfarfod hwn, gofynnwyd iddo ystyried ailagor y 
Gronfa Arallgyfeirio Swyddfeydd Post. Dywedodd fod Llywodraeth Cymru'n gorfod ystyried 
ei blaenoriaethau'n ofalus gan fod cyllidebau'r sector cyhoeddus bellach yn lleihau. 
Gwahoddodd POL i gyflwyno cais i ailagor y Gronfa Arallgyfeirio gan eu hatgoffa mai 
blaenoriaeth gyffredinol Llywodraeth Cymru oedd trechu tlodi.  
 
Ym mis Awst 2014, cyflwynodd POL gais byr i'r Gronfa Arallgyfeirio barhau. Ni wnaeth y 
cais hwn amlinellu sut y byddai parhau i ariannu swyddfeydd post yn helpu i drechu tlodi. 
Felly, ni ystyriwyd ei fod yn flaenoriaeth ar gyfer cyllid ac fe'i gwrthodwyd yn ffurfiol ym mis 
Medi 2014.     
 
Nid yw'r sefyllfa wedi newid ers hynny. Nid oes gan Lywodraeth Cymru gynlluniau i 
ailgyflwyno cyllid ar gyfer swyddfeydd post yng Nghymru. Mae hyn yn parhau'n fater i 
Lywodraeth y DU.  
 
 
Yn gywir, 
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